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Acuvue Oasys Hydraclear
Plus- 6 sztuk w blistrach
Cena

59,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Johnson&Johnson Acuvue Oasys 6 szt w blistrach
Parametry:
Soczewki silikonowo-hydrożelowe
System wymiany I: 2-tygodniowy, tryb noszenia: dzienny
System wymiany II: 1-tygodniowy, tryb noszenia: przedłużony
Krzywizna BC: 8,4mm
Średnica DIA: 14,0mm
Materiał: senofilcon A
Zawartość wody: 38%
Przep. tlenu (DK): 103 x 10-11 (cm2/sec) (ml O2/ml x mm Hg) at 35°C Fatt (boundary corrected, edge corrected)
Przep. tlenu (DK): 122 x 10-11 (cm2/sec) (ml O2/ml x mm Hg) at 35°C Fatt (boundary corrected, non-edge corrected)
Grubość centralna (tc): 0.07 @ -4.00D
Zabarwienie: TAK
Filtr UV: TAK
Opis produktu:
ACUVUE® OASYS™ z HYDRACLEAR™ Plus to nawilżona, ultra gładka soczewka kontaktowa dla osób, które odczuwają suchość związaną z noszeniem soczewek kontaktowych. Tę nową,
niezwykłą, wysokiej jakości soczewkę kontaktową należącą do ULTRA COMFORT SERIES™ zaprojektowano, aby pomóc utrzymać nawilżenie i świeżość oczu nawet w zmiennych warunkach
otoczenia.
CECHY I KORZYŚCI: ulga przed uczuciem suchości związanej z noszeniem soczewek kontaktowych, uczucie nawilżenia i gładkości nawet po długich dniach spędzonych przed komputerem i
w zmiennych, suchych warunkach otoczenia, takich jak centralnie ogrzewane domy, klimatyzowane biura czy zadymione miejsca, zmniejszenie potrzeby użycia kropli nawilżających, pomagaja
utrzymać nawilżenie i świeżość oczu, możliwość nie zdejmowania soczewek na noc, najbardziej gładka soczewka silikonowo-hydrożelowa, filtr UV klasy 1 - najwyższa ochrona przed
promieniowaniem UV** spośród wszystkich obecnie dostępnych na rynku soczewek kontaktowych, znacznik strony "123" i jasnoniebieskie zabarwienie - soczewki są lepiej widoczne i
łatwiejsze w obsłudze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Moc: -0.50 , -0.75 , -1.00 , -1.25 , -1.50 , -1.75 , -2.00 , -2.25 , -2.50 , -2.75 , -3.00 , -3.25 , -3.50 , -3.75 , -4.00 , -4.25 , -4.50 ,
-4.75 , -5.00 , -5.25 , -5.50 , -5.75 , -6.00 , -6.50 , -7.00 , -7.50 , -8.00 , -8.50 , -9.00 , -9.50 , -10.00 , -10.50 , -11.00 , -11.50 ,
-12.00
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